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SNELLEZEN
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ACCELAREADER
MINDER FIXATIEPUNTEN

TEMPO + PACER

www.focusoptekst.nl/schrijfdokter
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Snellezen met Accelareader

En waarom (of beter: wanneer) 
snellezen wel / niet werkt

https://accelareader.com/

https://accelareader.com/
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DOEL à

METHODE

een indruk 
krijgen

hoofdzaken 
opnemen; 
antwoorden 
zoeken

hoofdzaken 
en 
details 
opnemen

hoofdzaken 
en details 
onthouden

oriënterend
lezen X X X X

globaal lezen
X X X

grondig 
lezen X X

samenvatten
X

Wanneer snellezen?

• inhoud verkennen
• structuur verkennen
• gericht zoeken naar kernboodschappen
• antwoorden zoeken (formuleer vragen)
• verhaallijn oppikken
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Het woord als plaatje

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese 
uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee 
vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het 
einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de 
ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset 
van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast 
wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen 
wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle 
ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.  

The word as a picture

"I cdn'uolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd 
waht I was rdanieg: the phaonmneel pweor of the 
hmuan mnid. Aoccdrnig to a rseearch taem at 
Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr 
the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is 
taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The 
rset can be a taotl mses and you can sitll raed it 
wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid 
deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a 
wlohe. Amzanig huh? And you awlyas thguoht 
slpeling was ipmorantt..."
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Hoe verhoog je je leestempo? 

Pas je oogbewegingen aan

• meer woorden per fixatie (max twee 
fixatielijnen)

• regelmatig tempo

Glijd met de punt onderlangs de regel

• Neem afstand van de tekst: pak 
tekstblokken met je blik

• Dwing jezelf tempo te houden

Geschikt bij oriërenterend en globaal lezen

Gebruik een pacer
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Ga bij globaal lezen zigzaggend door de tekst

djsahfkjdsfkjdshgfjkdsakjfgkjdsgfkgdaf
gdksfjksdfjsdfdsgfkdsgfkjdshfjhdsjkfds
kjfgjdsgfjkdsfjdshfkjdsfjkdsgfkjdkjfhjds
hfjshfjhjfhdjfdsjgfjkdfjkdhfkdsfjdkjfdkj
sgfdhfdkjahfjahfkjahfjkkjfakfajgfkjahfj
dafjagfjafakfafkfahdfhdhfjdhfjdhfjdhfj
hdjfdafhdshfdhsjfdshfhdajfhjaDhfjdah
fjkdahfjdahjfhdajhfjdahfjadhfjdahfjah
fjeiwurio3qiepskadl;sJDjsaLdklsajdiow
udposadasjdlkSdsadlkjsadowqierowid
fjfkAJfkaJfkjakjfkajaJFKjjekaufpejfdkjfl
kkfdljfkajfljafjdkjfdjfkdjfj


